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RESUMO

Com a crescente conscientização da sociedade sobre sustentabilidade, os usuários vêm repensando a qualidade e quantidade do que consomem. Nesse contexto nascem

movimentos como Faça Você Mesmo (Do it yourself – DIY), que consiste na fabricação pessoal de produtos e se apoia, principalmente, na prototipagem rápida, como a usinagem

CNC e impressão 3D. Com isso, a forma de consumo dos produtos também se altera, uma vez que a impressão 3D, por exemplo, é aplicada para diversas finalidades, sendo

possível adquirir produtos finalizados ou obter o maquinário e aplicar no uso doméstico.

No universo da impressão 3D já existe uma preocupação ambiental, vindo de empresas que produzem o filamento de material biodegradável, o que descarta a idealização de

alternativas para o ciclo de vida do produto final, porém os colorantes usados pelas indústrias são artificiais, por terem menor custo de produção e maior estabilidade térmica.

A pesquisa visa o auxílio da biodegradação do polímero inserindo-se colorantes naturais neste para impressões 3D. O filamento de PLA foi escolhido por ter certas vantagens em

relação ao ABS, como aspecto brilhante, possibilidade de usinagem e maior precisão na impressão de detalhes. Os colorantes naturais, por sua vez, foram eleitos por serem da

fauna e flora, sendo assim atóxicos, não carcinogênicos e biodegradáveis.

A metodologia utilizada segue uma linha clara: eleição dos produtos de extração; extração em solvente; filtragem do produto final; fusão do PLA com o extrato obtido; extrusão

para criação do filamento; desenvolvimento da linha de produtos para aplicação do PLA; impressão dos produtos com filamento colorido naturalmente.

As amostras seguiram um padrão de medida, tendo temperatura e velocidade de extração controladas. Até o momento, foram obtidos resultados positivos na extrusão dos

filamentos coloridos com café e açafrão. Os resultados negativos se deram na etapa de extrusão, na qual os extratos não resistiram à alta temperatura e degradaram.
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